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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
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za rok 20l8

Př'ezkotrmání hospodař,ení obce Křešín zarok 2018 bylo zahé1eno dne26.07.2018 doručenínr
oznámení o zahájení př,ezkoumárrí hospodar*ení zaslaného přezkournávajícím orgánenr.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 19.02.2019
. 17.09.2018

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání lrospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisťt a v souladu se zákotrenr
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor povět'errý Ťizením přezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci obce:

01.01.2018 - 31.12.2018

Křešín
Křešín 2l
262 23 Jince

Cyril Kukla
Ing. Petr Matoušek (I9.2.20I9)

Miloslav Mudra - starosta
Ing. Jiří Antoš - místostarosta
Eva cinklová - hlavní účetní

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUD|TU A KONTROLY



Pověření kpřezkotlmárrí podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditrr
a korrtroly Krajského úřadrr Středočeského kraje Mgr. Štěpánku Dvořáková Týcová
dne l5.8.2018 pod čj. l06450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdě.jších
předpisťr, Údaje o ročnírn hospodařerrí územrrího celku, tvořící sotrčást závěrečného účtu podle
zákona č.25012000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:

- plrrěrrí příjrnŮ a výdajťr rozpočtu, včetně peněžníclr operací týkajícíclr se rozpočtovýclr
prostředkťr,

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžníclr íbndů,
- náklady a výnosy podrrikatelské čirrrrosti úzenrního celku,
- peněŽní operace, týkajici se sdružených prostředkťr vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěrna nebo více úrzemními celky, anebo na základě smlouvy sjinýrni
právnickými rrebo fyzickými osobanri,

- finanČní operace, týkajíci se cizích zdrojů ve snryslu právních pr*edpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládárrí s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšínri

prosh'edky ze zahraničí poskytntrtými rra základě mezinárodních smluv,
- vyúČtování a vypořádání 1inančních vztahi ke státnímu rozpočttr, k rozpočtům kraiů,

k rozpoČtŮm obcí k jirrým rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkern ve vlastnictví úzernního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a trskutečňování veřejnýclr zakázek, s výjirnkou úkorrťr a postupťr

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštrrího právrrího předpisu,
- stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
- rtrčení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitýclr a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územrrího celku,
- ťrčetnictví vederré útzenrním celkem,
- ověřerrí poměru dluhrr územního celku k průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoětové

roky podle právnílro pr'edpisu upravuj ícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumárrí hospoclaření bylo provedeno výběrovým zpťrsobem s ohledem na významnost
jedrrotlivých sktrtečností podle předmětu a obsalru přezkoumání. Při posuzování jednotlivýcli
právrríclr úkorrŮ se vychází ze znění právních př,edpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
ťrkontr.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem př.ezkoumání úclaje,
na které se vztahuje povintrost tnlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst, l písm. g) kontrolního řádu
uČirrěným dne 19.02.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentŮ zástupcŮm územního celku a prohlášení kontrolora pověř,errého řízenim
přezkoumáni, že korrtrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r sestaven na roky 2018 - 202a, projedlrán a schválerr zastr"rpitelstvem obce

dne 1 3 , 1 1 .2017 , po schválení zvet ej rrěn od 20. 11 .2017
Návrh rozpočtu
l na rok 2018, zveřejněn od l .12.2017 do 2Ll2,20I7

Schválený rozpočet
r na rok 2018, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 2I.12.2017 jako

schodkový, (schodek bude dorovnán přebytkem finančrrích prostředků z pr'edchozích
let), závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy, po schválení zveřejněn na úrrední desce
obce a v elektrorrické podobě od29.12.2017 dát průběžně

Rozpočtová opatření
' č. 1 schváleno starostou obce dne 8.1.2018, zveřejněno od 29,I.2018
' č, 2 schváleno starostott obce clne 5.2.2018, zvet'ejněno od 20.2.2018
' Č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne26.3.20l8, zveřejněno od 9.4.2018
' č.4 schváleno starostou obce dne 5.4.2018, zveřeiněno od 19.4.2018
' č. 5 schváleno starostou obce dne 8.5.2018, zver'e.iněno od 30.5.2018
' Č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2018, zveřejněno od 9.6.2018
' č. 7 schváleno starostou obce drre 9.7 .2018, zveřejněno od 31.7 ,2018
' č. 8 schváleno starostou obce drre 6.8,2018, zveřejněno od 30.8.2018
' Č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2O18, zveřejněrro od 8.10.2018
' č. 10 schváleno starostou obce dne 15.10.2018, zveřejněno od l 1.1 1.2018
' č. 1 1 sclrválerro starostou obce dne 30.1 1.2018, zveřejněno od 9.I2.20I8
' Č. 12 schváleno zastupitelstvem obce dne 3. I2.20l8, zveřejněno od 28.12.2018
' č. l3 schválerro starostou obce dne 19.12.2018, zveřejněno od 16.1.2019

(nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Závérečný účet
' Za rok 2017, zveřejněrr na úředrrí desce obce a v elektronické podobě od 15.5.2018

do 31.5.2018, projednán a schválen zasttrpitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku
hosPodaření obce dne 18.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad", po .Óhuálerrí zveřejněn
od 19.6.2018 dál průběžně

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' FIN 2 , 12 M sestaven ke dni 31.1.2018,28.2.2018,30.4.2Ol8, 31.5,2018, 30.6.2018,

31.7.2018,31.8.20l8,30.9.2018,31.10.20l8,30.11.2018,31.12.2018 ze dne 23.1.20lg
(dle potřeby)

Yýkaz zisku a ztráty
' sestaverr ke drri 30.6.2018, 3I.12.2018 ze dne 15.2.2019 (dle potřeby)

Rozvaha
r sestavena ke dni 30.6.2018, 31 . 12.2018 ze dne 15.2,2019 (dle potřeby)

Příloha rozvahy
r sestaven ke drri 31.12,2018 ze dne 15.2.2019 (dle potřeby)

Účtovy rozvrh
. k využití v účetním období roku 2018

Hlavní kniha
r sestavena za období 8/2018, předvaha arralytická za období 12/2018

Kniha došlých faktur
, ke dni 14.8.2018 do 1b č. 65, ke dni 31.12.2018 do fa ě. t25 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur
' ke dni 29.8.2018 do fa č. 3, ke dni 5.1I.2018 do ťa č. 4 (dle potřeby)



Faktura
' Č.32 ze dne 15.5.2018 ve výši 70.668 ,- Kč za opravy žlabovek kolem vozovky, zemní

práce, dopravu zeminy, fy HoFi - Hotovicel §. 45 ze dtre 19.6,2018 ve výši 482 523,20 Kč za smlouvu o dílo "Křešín -
Optimalizace" - opravy silnic po výstavbě kanalizace, fy Údržba silnic, osečanyr §. 107 ze dne 18.11.2018 ve výši 555 319,60 Kč za odbalrnění Horního rybníka,
fy DOZEP Zajeěov

Bankovní vYpis
' k základnímu běžnénrir účtu č.16520211/0100 vedenémtt u KB a,s., výpisy č.5

za období od 3.5. do 31.5.2018, č, 8 za období od 1.8. do 31.8,2018, č. 12 za období
od 5.12. do 3 1 .12.201 8

' k běŽnému ÚČtu č. 94-1221221110710 vedenému u ČNB, výpisy č. 12 - 23 za období
od 15.5. do 31.8.2018, č. 36 -38 zaobdobí od 13,12. do3I.I2.2018

úč.trrí doklad
r ft pokladně č. 18-701-00050 - 18-701-00063, č. 18_701_00086 - l8-701_00l 15,

č. 18-701-00136 - 00156, č. l8-702-00099 - 18-702-00l04
' k základnímu běžnému účtu č.1652021110100 vedenému tr KB a.s., č. 18-801_0016l -

l8-801-00177,č.18-801-00253-18-801_00276,č,l8-801-0037I-18_801-00404
' k běžnému účtu č,94-1221221110710 vedenému u ČNB, č. 18-802-00014 - 18-802-

00023, č. i8-802-00036 - 18-802-00038
Poklaclní kniha (deník)
. ke dni 17.9.2018, skonto pokladní hotovosti ve qliši 3,765,- Kč souhlasil ze zůstatkem

v pokladní knize v 8.30 lrocl.
pokladní doklad
' Pokladna obce - příjmové a výdajové č. 50 - 63 za období od 3.4. do 25.4.2018,

č. 86 - l15 za období od 6.7, do 31.8.2018, č. 136 - 156 za období od 2.12.
do 31.12.2018

' pokladna opatrovance - příjmové a výdajové č. 99 - č. 1O4 za období od 3.12.
do 31.I2.20I8

Evidence poplatků
. ke dni 31 .12.2018 (TKO, psy)

Evidence pohledávek
. ke dni 31 .12.2018

Evidence závazků
. ke dni 31.12.2018

Evidence majetku
. vedena v PC obce (majetkový program KEO)

lnventurní soupis majetku a závazků
' svědČÍcí o vykonané fyzické a doklaclové inventarizaci rnajetku a závazků ke dni

3I.12,2018 (Plárr inventur na rok 2018 ze dne 26.1I.2018, Proškolení inventarizační
komise ze dne 27.1|.2018, Inventarizaěni zpráva za rok 2018 ze dne 25.L2019),
Katastr: 67610I - Křešín, 66028I - Jince

Mzclová agenda
. k Dohodám o provedení práce - pr'elrled odpracovaných lrodin

Odměňování členů zastupitelstva
' neuvolněný starosta, treuvolněný místostarosta a ostatní neuvolnění zastupitelé

za období květen - srpen, listopad - prosinec 2018 (ze mzdových listů 2018)
účetnictví ostatní
' Protokol o schválení účetrrí závěrky obce za rok 2017, schválen zastupitelstvem obce

dne 18.6.2018
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Smlouvy o dílo
' Ze clne 3.8.2018 uzavřená mezi obcí Křešín a firmou Dozep s.r,o., Zječov 343,

na realizaci díla "KřeŠÍn - odbalrnění Horního rybníka", (cena díla ve výši 477 466,46
Kč bez DPH), schváleno zastupitelstvenr obce dne 1 8.6.2018

Dohody o pracovní činnosti
' dodatek ze dne 8. l .20l8 uzavřená s H.L. - úklid kanceláří obecního úřadu

Dohrrdy o provedení práce
I Ze dne 30.4-2018 uzavřená s M.F. - postříkování plevele v obci ( do 300 hod./rok,

za80,- Kč /hod.)
J Ze dne 8.1.2018 uzavřenás.I.A. - admirristrativrrí práce pro obecní úr'ad (do 300 hod./rok

za II0,- Kč/lrod.)
Dokumentace k veřejným zakázktim
' SloŽka veřejné zakázky malého rozsahu na rcalizaci projektu "Křešín - odbahnění

Hornílro rybníka" (předpokládané rráklady ve výši 1 .125 198,_ Kč, včetně DpH), výzva
k Podání rrabídek ze dne 10.7.2018, cenové nabídky celkem od 5 firem, komisí
na základě nejvhodnější rrabídky byla vybrána firma DOZEP s,r.o. Zaječov 343,
(nabízená cena ve výši 477 466,46,- Kč bez DPH), schválerro zastupitelstvenr obce dne
18,6.2018, bylo postupováno ve smyslu Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek
malélro rozsahu dle bodu A.

Vnitřní předpis a směrnice. k využití v roce 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseníf ze dne 21.12.2017 - sclrválený rozpočet 2018, 8.1.20l8, 26.3.2018, 26.4.2018,

18.6.2018, 1],9.2018, 3.11 ,2018 - ustavující,3.12.2018,21.12.2018 (nepřezkoumáváno,
potržito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Křešín, dle prolrlášení starosty obce, neuzavřela smlouv1t
kuPnÍ, směnnou, darovacÍ, nájenrní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o rrabytí,
Převodu nebo o zřizení práva stavby k pozemku ve svénr vlastnictví, uni ;inou srrrlouvtr
o nabYtí a Převodu majetku včetně smlouvy o nakládárrí s věcnými právy, rrelrospodařila
s majetkem státu, neruČila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani
vPr'ÍPadech taxativrrě vyjmenovaných v § 38 oclst. 3 zákona o obcích, rrázastavila movitý
a nenrovitý nrajetek, neuzavt'ela snrlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru rrebo zápůjčky, snrlouvu
o PoskYtnutí dotace, smlouvu o převzeti dluhu, o převzetí ručitelskéh o závazŘu, o přistoupení
k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společrrosti a poskytování rnajetkových hoárrot
Podle smlouvY o sdružení, jehožje obec společníkem, nekoupila cenné'papiry, obligace,
rrevYdala konlunální dluhopisy, nezíidlla ani nezrušila příspěvkovou organiiaci a- organižačni
sloŽku, nezaloŽila ani nezrtršila právnickou osobu, nerrskutečnilá rnajetkové vklady
do Právrrických osob, neprovozovala hospodářskou (podrrikatelskou) činntst, uskutečrrila
pouze veřejné zakázky rrralélro rozsalru.



B. 4ištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Křešín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c, plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) nři přezkoum4ní hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb.)

UPozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § l0 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu útzemnílro celku

b) podíl závazki na rozpočttt úzetnrriho celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovérn rnajetku úrzernního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový obiern dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

0,32 oÁ

3,58 Vo

0100 oÁ

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420t2004 Sb., v platném znění:l Dluh Územního celku nepřekročil60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky.

Křešín 19.02.2019

Podpisy korrtrolorů:

Cyril Kukla

Ing. Petr Matoušek á=/ť/
kontrolor 

" / "
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Tato zrrráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhemzprávy o výsledkupŤezkounrání hospodařerrí, přičemž konečným zněnímzprávy
se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
Č. 42012004 Sb., k podání písernného stanoviska korrtrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

- ke zjiŠtěrrínr uvedeným v tomto návrlru je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnťr ode dne předání návrlru zptávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
Přezkoumání na adrestr: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská l 1, 150 21 Pral,n 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsalruje i výsledky konečného
dílčílro pt'ezkoumání

- se vYhotovttje ve dvou stejnopisech, pr'ičernž se stejnopis ě,2 píed,ává stattrtárnímrr zástupci
Přezkotrrnávaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do pr'íslušrrého spisu územního 

".lkuvederrého Odborem interního atrditu a kontroly Kraiského ťrřadu Středočeského kraie.

S obsahenr zprávy o výsledku přezkoumárrí hospodaření obce Křešín o počttr 8 stran
byl seznámen a stejtropis č. 2 pŤevzal, p. Miloslav Muclra, starosta obce.

Miloslav Mudra
starosta obce I(řešín 7-

,/J c
A 'q{l ť f,tl

dne 19.02.2019

CIř}E$ nŘnŠínt
xŘEšítt 21,262 23 Jincg

lČ:00242560
Telofon: 3186923/.2

Rozdělovník:

Steinorris počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský ťrřad
Středočeského kraie Cyril Kukla

2 1x
Obec

Křešín Miloslav Mudra
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